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Број: 01/2015
ЗАПИСНИК

Врста састанка:
Управни одбор Удружења одбојкашких судија Града Ниша
Број седнице:
1 (прва седница)
Датум одржавања: 05.11.2015. Време одржавања:
12,00 – 14,30
Место одржавања: СЦ Чаир
Управни одбор УОСГН броји 5 чланова, а првој Седници
Састанку
присуствовали су сви чланови УО: Никола Бркић, Милица
присуствовали:
Лошић, Владан Милић, Братислав Димитријевић и Вук
Јовановић.

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Планови за наредни четворогодишњи период.
Почетак Међуокружне лиге Ниша 2015/16.
Однос чланова судијског колегијума на утакмици.
Разно.

РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1. Чланови УО изнели су заједнички став да је наше Удружење у претходном
периоду добро радило и да су постигнути значајни резултати што потврђује
и број чланова нашег Удружења на листама Прве и Друге лиге. УОСГН ће и у
наредном периоду максимално радити на едукацији младих судија и
њиховом оспособљавању за суђење на вишим лигама. У плану је увођење
судијских радионица и посебних семинара који ће додатно унапредити рад
сваког члана нашег Удружења.

2. С обзиром да ће Међуокружна лига почети 14/15.11.2015. године УО
разматрао је листу судија који ће судити ову лигу. Одлучено је да млађе
судије, које први пут ове сезоне улазе на листу, суде у пару са искуснијим
колегама. Млађим колегама одређени су ментори који ће им помагати у
развоју судијских каријера: Михајло Светозаревић – ментор Владан Милић,
Даница Петковић и Сандра Прокић – ментор Милица Лошић, Мила
Стефановић и Милена Благојевић – ментор Никола Бркић, Никола Пејчић –
ментор Братислав Димитријевић и Стефан Батало – ментор Вук Јовановић.
УО предложиће комисији за праћење и унапређење суђења да на тест за
стицање звања регионални судија на крају сезоне пријави једног кандидата.
Комисија за праћење и унапређење може у случају потребе да промени ову
одлуку.
3. Управни одбор сматра да сви чланови судијског колегијума морају
представљати на утакмици један тим и да се морају понашати у складу са
правилима одбојкашке игре и кодексом УОСС. Сматрамо да сарадња
између чланова судијског колегијума није била на највишем нивоу, те ћемо
с тога иницирати састанак Председника и Потпредседника УОСГН са
контролорима и делегатима-контролорима, члановима нашег Удружења, у
циљу побољшања рада свих појединаца на утакмици.
4. Управни одбор ће у најкраћем року изабрати одговарајуће решење за
израду новог сајта УОСГН.
Одлучено је да се у наредном периоду, према раније предвиђеном плану,
ради на модернизацији УОСГН кроз куповину одговарајуће опреме која ће
додатно унапредити наш рад.

Председник УОСГН
Никола Бркић

